
 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. juni 2021, kl. 19.00 – 20.45.  

Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Andersen, Per Isaksen, Anders Lindstrøm, Jens Kildemoes, 

Anne Esbensen. 

Fraværende: Hanne Moustgaard, Niels Brødsgaard, Anette Schade. 

 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 25. maj 2021 

2. Konstituering af bestyrelsen. Anette Schade er udtrådt af bestyrelsen 

3. Beslutning vedr. sagen om shelter på øen i søen 

4. Status på etablering af kabelbanen 

5. Sankt Hans aften 

6. Koncert med Sweethearts 

7. Planlægning af indkøb til Sankt Hans og Sweethearts – og resten af sæsonen 

8. Næste møde 

9. Evt. 
 
 

Referat (konklusion): 

 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 25. maj 2021 

Godkendt. 

Morten sørger for underskrift af dirigent på referat fra generalforsamling den 25. maj 2021. 

 

 

2. Konstituering af bestyrelsen. Anette Schade er udtrådt af bestyrelsen 

Anette har 16. juni 2021 sendt mail til Morten, hvor hun meddeler, at hun med øjeblikkelig virkning 

træder ud af bestyrelsen. Morten har sendt mail til Anette med tak for indsats i bestyrelsesarbejdet. 

Det aftaltes, at 1. suppleant, Jens Kildemoes, indtræder i bestyrelsen, og at der søges efter nyt 

bestyrelsesmedlem. 

 

 

3. Beslutning vedr. sagen om shelter på øen i søen 

I klagesagen om kommunens godkendelse har Planklagenævnet meddelt, hvad kommunen skal gøre 

i den sag, hvor spejderne har søgt om etablering af shelter på øen, som kommunen har godkendt 

uden nabohøring. 

Der var enighed om, at Amfi ikke vil støtte etablering af shelter på øen, men gerne vil samarbejde 

med spejderne om etablering af 1 eller 2 sheltere på nyerhvervet areal ved søen. Morten giver 

besked herom til spejderne og Kalundborg Kommune. 

 

 

 



 

4. Status på etablering af kabelbanen 

Morten oplyste, at økonomien ser godt ud, hvis evaluering falder positivt ud, for der er givet 

bevilling på 200.000 kr. fra LAG til evt. permanent kabelbane. 

Stefan orienterede om igangværende arbejde med el tilslutning, som betales af Ung Kalundborg. 

Der var enighed om, at elforbrug betales af Amfi. 

Badebroen skal flyttes, og alt arbejde hertil er lavet uden beregning af NCC. Morten sørger det 

bliver honoreret med en købmandskurv. 

Morten fortalte, at der 4. juni er stiftet nyt selskab, Vestsjællands Wake & Sejlklub, hvor Morten er 

i bestyrelsen, og kabelbanen åbner søndag den 27. juni kl. 14.00. 

 

 

5. Sankt Hans aften 

Morten orienterede om avisomtale ang. underholdning af Lotte Riisholt og båltale af Kasper Greve 

Sørensen, Ung Kalundborg. 

Det blev bemærket, at der er krav om Corona pas, hvilket skal kontrolleres. 

Det aftaltes, at Stefan køber fadøl til arrangementer 23/6 og 26/6. 

Morten og Henrik G. Olsen laver bål mandag 21/6. 

Fra bestyrelsen deltager Morten, Niels, Hanne, Anne samt Mie Kyst. 4 personer stiller pavillon op 

kl. 17.00. Hanne møder kl. 17.30. 

Anne sørger for kage til salg i boden. Per oplyste om mulighed for køb af bradepandekage (60 stk.) 

i Kvickly – 3 forskellige vist nok for 160 kr./stk. – evt. som supplement til kager fra frivillige. 

 

 

6. Koncert med Sweethearts  

Morten orienterede om flere avisomtaler om Pernille Højmark med Sweethearts. 

Fra bestyrelsen deltager Morten, Niels, Anders, Hanne samt Mie Kyst. Alle møder kl. 17.00, med 

mindre andet senere aftales. Morten spørger frivillige, Rud, Lisbeth og evt. Dan, om de kan hjælpe. 

Anne sørger for kage til salg i boden. 

 

 

7. Planlægning af indkøb til Sankt Hans og Sweethearts – og resten af sæsonen 

Morten fortalte, at Hanne godt vil købe ind, dog ikke drikkevarer, og det er aftalt, at der laves liste 

med behov for køb til kommende 2 arrangementer, hvilket Morten og Anne gør efter mødet. 

Stefan køber øl ankre, og Morten køber dåser med sodavand, øl, og danskvand, også med brus. 

 

 

8. Næste møde 

Onsdag den 4. august 2021 kl. 19.00 på Amfi. 

 

 

9. Evt. 

På spørgsmål fra Anne sagde Per, at udlæg altid skal betales til konto i pengeinstitut mod aflevering 

af underskrevet kvittering. 

 

Det aftaltes, at Anne afleverer sække med pantflasker til ny pantstation i Kalundborg, og at 

kvittering afleveres til Per, idet beløb overføres til Amfi’s bankkonto. 

 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


